
III.  Bijlage Hulpverlener     -  A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  
              (omcirkel welke van toepassing is)

 a. Gegevens hulpverlener

Achternaam  

BSN 

Adres  

 b. Soort hulpverlener 

  Zorginstelling

  Partner of  familielid

   Hulpverlener in opdracht (freelancer, zelfstandig ondernemer of  ZZP-er)

  Hulpverlener in dienst (arbeidsovereenkomst)

Heeft u een vervanger voor uw hulpverlener? Voor als uw hulpverlener bijvoorbeeld 

ziek wordt of  op vakantie gaat? (dit geldt niet voor zorginstellingen)

   Ja, namelijk 

   Nee

 c. Voldoet de hulpverlener aan de gestelde eisen? 

De budgethouder /vertegenwoordiger heeft vastgesteld dat de hulpverlener 

voldoet aan de volgende kwaliteitseisen: (aanvinken indien ‘ja’)

  Biedt hulp die veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt verleend. 

   Werkt actief  en integraal samen met andere hulpverleners  

in het belang van de cliënt.

   Werkt aantoonbaar (met een plan) aan de doelen  

van het ondersteuningsplan.

   Dient, indien gevraagd, te beschikken over een Verklaring  

Omtrent het Gedrag (VOG). 

   Is niet bekend vanwege ondeskundige hulp, het handelen in  

strijd met relevante wetgeving of  beleidsregels, misleiding en/of  fraude. 
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 d. Soort ondersteuning

  Informele hulpverlening (ga naar vraag e.)

  Professionele hulpverlening (formeel tarief)

(let op: het is alleen professioneel indien aan alle onderstaande eisen wordt voldaan)

   Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

      KvK nummer: 

    Alle medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen die voor betreffende 

ondersteuning worden gesteld. 

    Medewerkers ontvangen een salaris dat overeenkomstig is met de  

betreffende ondersteuning die wordt geboden.

    Eigenaar en medewerkers zijn geen eerste- of  tweedegraads familie  

van de budgethouder.

    Beschikt als (tijdelijk) verblijf  aan de orde is over een locatie waar  

meerdere cliënten tegelijk kunnen verblijven.

   Heeft een meldplicht bij calamiteiten en geweld.

   Werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

    Werkt met een systematische kwaliteitsbewaking. In het kader van  

de Jeugdwet betreft het inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd of   

het BIG-register.

Indien aan alle eisen wordt voldaan ga naar vraag f.

  e. Welke ervaring en/of kwalificaties heeft uw informele hulpverlener 

zodat de gestelde doelen behaald kunnen worden? 

  f. Welke ondersteuning gaat de hulpverlener inzetten om de  

resultaten te behalen?
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Op welke dagen komt de hulpverlener langs?

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

 g. Financieel overzicht hulpverlener

Periode 1:  t/m 

Resultaatgebied/  
ondersteuningselement

Aantal uren/ dagdelen/  
etmalen per week

Kosten  
per week

          Uren / dagdelen / etmalen* €

          Uren / dagdelen / etmalen* €

          Uren / dagdelen / etmalen* €

          Uren / dagdelen / etmalen* €

          Uren / dagdelen / etmalen* €

Totaalbudget €

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Periode 2:  t/m 

(alleen invullen indien er sprake is van twee periodes in uw arrangement)

Resultaatgebied/  
ondersteuningselement

Aantal uren/ dagdelen/  
etmalen per week

Kosten  
per week

          Uren / dagdelen / etmalen* €

          Uren / dagdelen / etmalen* €

          Uren / dagdelen / etmalen* €

          Uren / dagdelen / etmalen* €

          Uren / dagdelen / etmalen* €

Totaalbudget €

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

  h. Maakt u gebruik van vervoer naar de dagbesteding  

of dagbehandeling?

(alleen als u resultaatgebied dagbesteding of  dagbehandeling heeft)

  Nee

  Ja; dit heb ik als volgt geregeld:

De kosten bedragen €   per week.
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Let op: het uurtarief  
dat u afspreekt met uw 

hulpverlener moet  
voldoen aan het wette-

lijk minimumloon.

X X X X

Resultaatgebied 1 - Sociaal  en
persoonlijk funct.(trede midden)
Ondersteuningselement 2 - 5Daghulp (trede midden) 138,60

258,30

396,90
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